Előterjesztés tárgyalásakor javasoljuk az alábbiakat figyelembe venni:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közlekedésről szóló 1997.
évi CXL törvény 51/A.§ (3) bekezdése szerint a kulturális örökség javainak helyi védelmével,
valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatokat ellátó,
települési önkormányzat által fenntartott muzeális intézmény feladatellátásához nyújt az állam
támogatást a költségvetésben szóló törvény alapján.
A 76.§. (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, melynek formáit, módját és mértékét a rendeletében
határozza meg.
A 64.§. (1) bekezdés szerint a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési
önkormányzatok kötelező feladata, a 67.§. szerint a tizenötezer fő feletti lakosságszámú
városokban elsősorban önálló intézményben kell a nyilvános ellátást biztosítani.
A 78.§.(1) bekezdés alapján a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek
folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési
intézményt biztosít.
A 80.§. alapján a települési önkormányzat a rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb
feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet
folytatókat. E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített
feladatok ellátását.
A helyi közművelődési feladatokat a 41/2011.(IX.13) rendeletben határozta meg a képviselőtestület, mely szerint a kötelező és önként vállalt feladatokat elsősorban a Művelődési Ház
valamint a Városi Könyvtár által biztosítja. A rendelet 4.§.(3) bekezdésében az önkormányzat
által vállalt feladatok ellátási módját és eszközeit 12. pontban sorolta fel, melyben szerepel a
Helytörténeti Gyűjtemény fenntartása is.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 2.
mellékletének IV. pontja tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok
támogatását.
A települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a könyvtári és a
közművelődési feladatainak ellátásakor 1140Ft/fő fajlagos összeg számításával.
Dombóvár 2013. évben állami költségvetésből a fenti feladatokra 22.368eFt-ban részesül. Az
állami hozzájárulás és a közművelődésre szánt saját forrás meghatározásáig, illetve a fenti
keretek szétosztásáig nem javaslom az egyedi támogatás meghatározását az alábbiak miatt:
- a Dombóvári Művelődési Ház NKft-vel kötött közművelődési megállapodás alapján 2013.
évben átadandó összeg 44.353eFt
- a Városi Könyvtár által benyújtott finanszírozási igény 29.329eFt
- a helyi rendelet alapján támogatandó feladatok többek közt:
o helytörténeti gyűjtemény
o városi rendezvények
o civil közösségek
o gyermek és ifjúsági önkormányzat
o városi honlap
o testvérvárosi kapcsolatok
Az igényelt összegek az állami támogatást jelentősen meghaladják. Az önkormányzat saját
bevételei elsősorban a helyi adókból illetve az értékesítési bevételekből származnak. A saját

bevételek nagysága a víziközmű vagyon üzemeltetési jogával együtt 750 millió Ft körül
alakul, ebből kell megfizetni az intézményüzemeltetésre 174.552 eFt-ot, illetve a település
üzemeltetésre előírt beszámítás összege 123.197eFt
A várható támogatási összegből előleg folyósítását sem javasoljuk az alábbiak miatt:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 37.§-a alapján vizsgálni kell, hogy a
tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított-e
- az előző évtől eltérően az önkormányzat az állami támogatás első részletét január első
napján nem kapta meg, január utolsó munkanapján a tárgyévi előirányzat 5%-át utalják,
mely nem elegendő a munkabérek kifizetésére sem
- a február havi finanszírozásból levonják az előző év december hóra járó munkabért és
járulékát
- helyi adók befizetése csak 2013. március közepétől várható
- az adósságátvállalás határideje 2013. június 28., az addig esedékes hiteltörlesztéseknek és
kamatfizetésnek eleget kell tenni
- a folyószámla hitel keret csaknem teljes mértékben kihasznált
A fentiek miatt az önkormányzat finanszírozási helyzete jelenleg nehéz, az eddig vállalt
kötelezettségekre (helyi közlekedés, hozzájárulás intézményüzemeltetésre, illetmények
kifizetése) kell forrást biztosítani.
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